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I. Advies van de Data Protection Officer (DPO) 

 

1. De DPO van de federale overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven 

persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht:      Positief   

 

2. De DPO van Wonen-Vlaanderen voor wie de doorgegeven persoonsgegevens bestemd 

zijn, heeft een advies uitgebracht:      Positief     

 

 

II. Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling betrokken federale 

overheidsinstantie(s) of private organisatie  

 

Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de 

persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:   

 

1. De Federale Overheidsdienst Financiën afgekort FOD Financiën ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0308.357. 

159, waarvan de kantoren gelegen zijn Koning Albert II-laan 33 bus 50, 1030 Brussel en 

die vertegenwoordigd wordt door Hans D’Hondt, Voorzitter van het Directiecomité. 

 

En de volgende overheidsinstantie die de persoonsgegevens ontvangt die het voorwerp van 

dit protocol uitmaken:   

  

2. Het agentschap Wonen-Vlaanderen, hierna Wonen-Vlaanderen , ingeschreven in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841 waarvan de 

kantoren gelegen zijn Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40A, te 1000 Brussel, 

en vertegenwoordigd door Helmer Rooze, Administrateur-generaal. 

 

De partijen zijn het volgende overeengekomen: 

 

III. Definities 
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Overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), 

wordt, in het kader van dit protocol, verstaan onder: 

- "ontvanger": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst 

of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens 

worden verstrekt.   

Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een 

bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht, gelden 

echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die 

overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het 

betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.1 

- "persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon.  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 

die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 

identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online 

identificator, of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, 

fysiologische genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van 

die natuurlijke persoon.  

-  "verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de 

overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met 

anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Wanneer de 

doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het 

lidstatelijk recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de 

verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. 

- "verwerker": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst 

of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt. 

- "derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 

of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de 

verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder 

rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd 

zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

- "verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 

persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 

 
1 Hieraan moet worden toegevoegd, zoals uiteengezet in de memorie van toelichting van de voormelde wet 

van 30 juli 2018, dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in ondertitel 3 van titel 3 

van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, geen ontvangers zijn, in de zin 

van de definitie van de Verordening.  De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in 

ondertitel 3 van titel 3 zijn dan ook uitgesloten van de vermelding in het protocol.   
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opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 

middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

In het kader van de toepassing van dit protocol wordt bovendien verstaan onder: 

- "doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.   

 

IV.  Context 

 

Het Intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen (opgericht bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 16 december 2005),  wil als verzelfstandigd agentschap en openbare 

dienst in samenwerking met alle betrokken actoren zorg dragen voor het recht op wonen als 

vermeld in artikel 3 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.  

Wonen-Vlaanderen doet dit door de drempel te verlagen voor mensen die een woning huren, 

renoveren of verwerven, en de financieringskost die eraan verbonden is te drukken door 

middel van subsidies of andere risico verminderende maatregelen die de huurder, koper of 

(ver-)bouwer rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen en die de woningmarkt niet 

verstoren. Wonen-Vlaanderen bewaakt de kwaliteit van de aangeboden woningen, bestrijdt 

met kracht misbruiken op de private huurmarkt en ondersteunt de lokale besturen bij hun 

woonbeleid.  

Eén van de doelstellingen van Wonen-Vlaanderen is het bewaken en stimuleren van de 

woonkwaliteit opdat woningen minstens voldoen aan de normen betreffende veiligheid, 

gezondheid en woonkwaliteit. Het richt zich daartoe in het bijzonder op de ondersteuning en 

de begeleiding van burgers en lokale overheden.  

Een andere doelstelling is het ondersteunen van doelgroepen via tegemoetkomingen. Het is 

in functie van deze taak dat ze de gegevens nodig hebben omdat de regelgeving bepaalde 

inkomensgrenzen oplegt. 

 

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid verleende reeds één machtiging aan Wonen-

Vlaanderen om gegevens van de FOD Financiën te kunnen gebruiken2. 

Zo werd Wonen-Vlaanderen reeds op 25 juli 2015 gemachtigd om toegang te krijgen tot 

bepaalde IPCAL gegevens van de webservice TAXI-AS3, die door de FOD Financiën worden 

bijgehouden. 

 

Het is met het oog op de toepassing van deze reglementair vastgestelde modaliteiten dat 

Wonen-Vlaanderen de doorgifte van de inkomensgegevens  gedifferentieerder en meer in 

detail wenst te ontvangen.  

 

 
2 Zie de beraadslaging FO nr. 22/2013 van 25 juli 2013 
3TAXI-AS is een databank van de FOD Financiën die openbare instellingen en gelijkgestelde instellingen toelaat 

gegevens te raadplegen van het aanslagbiljet van natuurlijke personen. 
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De toekomstige werkwijze zal gelijk blijven met dit verschil dat het begrip “inkomen”  werd 

uitgebreid, de extra gegevens dienen ook verwerkt te worden. 

 

Het “nieuwe”begrip “Inkomen” is opgenomen in verscheidene beslissingen van de Vlaamse 

regering ( zie punt VII.) 

Het gevolg van dit nieuw inkomensbegrip is dat het niet meer zal volstaan louter opvraging te 

doen van de gezamenlijke belastbare inkomsten. 

De  regelgeving verplicht Wonen-Vlaanderen om rekening te houden met het inkomen, zie 

hieronder punt VII. Steunmaatregelen zijn per definitie voor een bepaalde doelgroep, meer 

bepaald in functie van behoeftigheid of financiële draagkracht. Een van de criteria om de 

doelgroep af te bakenen is het definiëren van een inkomensgrens.  

In het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen 

betreffende het woonbeleid ,  wordt het inkomensbegrip nog iets uitgebreider, specifieker 

dan de vorige regelgeving omschreven: 

Artikel 5:  

9° huidige inkomen: de som van de volgende inkomsten, berekend over de periode van drie 

opeenvolgende maanden die aan de toepassing voorafgaat, geëxtrapoleerd naar twaalf 

maanden:   

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;  

b) het leefloon;  

c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;  

d) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of de van belasting 

vrijgestelde beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale 

instelling. 

Dit inkomensbegrip loopt volgens dezelfde principes in de regelgeving m.b.t.  

• De huursubsidie  

(Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming 

in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders); 

• Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie; 

(Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een 

tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij 

de realisatie van een nieuwe woning / Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 

houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen) 

• Renovatiepremie 

(Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een 

tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij 
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de realisatie van een nieuwe woning / Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 

tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande 

woning of bij de realisatie van een nieuwe woning) 

• Huurpremie 

(Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor 

kandidaat-huurders) Dit besluit verwijst voor de definitie van het inkomen in artikel 1, 6° 

expliciet naar het Kaderbesluit Sociale Huur. 

Bovendien is het de bedoeling van de Vlaamse Regering om zowel bij de huurpremie als de 

huursubsidie om in de premieberekening rekening te houden met een breukdeel dat op het 

volgens hogervermelde definitie samengesteld inkomen wordt toegepast: 

o Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een 

tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders; 

o Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een 

tegemoetkoming voor kandidaat-huurders 

V. Voorwerp van het protocol 

 

Dit protocol heeft als voorwerp het doorgeven van de in het onderstaande punt IX opgelijste 

gegevens van de FOD Financiën naar Wonen-Vlaanderen in het kader van het verlenen van 

een overkoepelende renovatiepremie bij verbetering of verwerving van een woning, 

huursubsidie of huurpremie voor woonbehoeftige huurders 

 

VI. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en Data Protection Officer 

(DPO)  

 

1. Verwerkingsverantwoordelijken 

 

In het kader van de in dit protocol bedoelde gegevensdoorgifte treden de Federale 

Overheidsdienst de FOD Financiën en Wonen-Vlaanderen op als afzonderlijke 

verwerkingsverantwoordelijken, namelijk als organen die respectievelijk de doeleinden en de 

middelen van de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens bepalen.  

 

In het kader van de uitvoering van dit protocol zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin 

van de algemene verordening gegevensbescherming: 

 

1. De Federale Overheidsdienst Financiën, afgekort tot « FOD Financiën », 

geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0308.357.159, met kantoren gevestigd aan de Koning Albert II-laan 33 bus 50, 1030 

Brussel, en vertegenwoordigd door Hans D’Hondt, Voorzitter van het Directiecomité ;  
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2. Het Agentschap Wonen-Vlaanderen, geregistreerd bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841, met kantoren gevestigd aan 

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40A, te 1000 Brussel, vertegenwoordigd 

door de heer Helmer Rooze, administrateur-generaal van het agentschap Wonen-

Vlaanderen. 

 

 

2. Data Protection Officer 

 

 

1. De Data Protection Officer van de FOD Financiën is mevrouw Frédérique Malherbe (e-

mail dataprotection@minfin.fed.be)  

2. De Data Protection Officer van Agentschap Wonen-Vlaanderen is mevrouw Annelies 

Kerkhofs (e-mail dpo.wonen@vlaanderen.be). 

 

 

 

VII. Rechtmatigheid  

 

De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking 

noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust» (art. 6, 1, c) AVG). Deze wettelijke basis4 is de volgende:: 

• Wonen-Vlaanderen heeft als algemene opdracht: “Het verzekeren van het recht op 

wonen” als vermeld in artikel 3 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Wooncode. 

 

• In artikel 81 en volgende van de Vlaamse Wooncode wordt bepaald : De Vlaamse 

regering kan, afhankelijk van de kredieten die daartoe op de begroting van het 

Vlaamse Gewest worden ingeschreven, tegemoetkomingen verlenen, zoals bedoeld in 

artikel 82 en 83, om woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden in staat te stellen 

een woning te bouwen, te huren of te kopen of hun woning te renoveren, te 

verbeteren of aan te passen.  

 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een 

tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande 

woning of bij de realisatie van een nieuwe woning. Artikel drie bepaalt hier de 

 
4 De memorie van toelichting van de voormelde wet van 30 juli 2018 preciseert dat onder "wettelijke grondslag" 

moet worden begrepen elke nationale of supranationale wettekst die een administratie kan opleggen om 

gegevens te verwerken om zijn missies te volbrengen in brede zin.    Zo wordt "wettelijke grondslag" niet 

gedefinieerd als een tekst die specifiek een gegevensverwerking of -overdracht voorschrijft, maar algemener een 

wettelijke bepaling die niet anders kan verwezenlijkt worden dan door gegevens te verwerken. . 
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voorwaarden voor een tegemoetkoming.. in Artikel 1, eerste lid, !° vinden we het 

“nieuwe” inkomensbegrip terug: 

8° inkomen : de som van de volgende inkomsten, ontvangen in het tweede kalenderjaar 

dat voorafgaat aan de aanvraagdatum :  

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten; 

b) het leefloon; 

c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de personen met een handicap; 

d) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij 

een Europese of internationale instelling; 

Het aanslagbiljet moet betrekking hebben op de inkomsten van maximaal drie jaar 

voorafgaand aan de toepassing. Voor de bepaling van het gezamenlijk belastbaar 

inkomen wordt alleen rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten en 

reële eigen aftrekbare verliezen.  

Het gezamenlijk belastbaar inkomen omvat de beroepsinkomsten (bv. bezoldigingen, 

winsten, baten, vervangingsinkomsten), de onroerende inkomsten (huurinkomsten of 

geïndexeerd kadastraal inkomen), roerende inkomsten (bv. dividenden en intresten) 

en diverse inkomsten (bv. onderhoudsuitkeringen). De beroepsinkomsten worden 

bepaald op basis van de reële eigen beroepsinkomsten en de reële eigen aftrekbare 

verliezen. Dat betekent dat er abstractie wordt gemaakt van het huwelijksquotiënt, de 

fiscale maatregel waarbij een deel van het beroepsinkomen van de wettelijke partner 

met het hoogste inkomen overgeheveld wordt naar de andere partner (art. 87 en 88 

WIB92), ), en dat er abstractie wordt gemaakt van het stelsel van overdraagbare 

verliezen, waarbij het saldo van het verlies dat niet wordt gedekt door de inkomsten 

van een echtgenoot, wordt aangerekend op de inkomsten van de andere echtgenoot 

(artikel 129 WIB92).   

De afzonderlijk belastbare inkomsten hebben betrekking op drie categorieën van 

inkomsten: de roerende inkomsten, de meeste diverse inkomsten en bepaalde niet-

periodieke beroepsinkomsten, met name meerwaarden, achterstallen, opzeggings-

vergoedingen, kapitalen vereffend bij het vervallen van een 

groepsverzekeringscontract, een levensverzekeringscontract of een pensioenplan, en 

ook gewestelijke tewerkstellingspremies.  

 

• Het ministerieel besluit van 26 februari 2019 tot uitvoering van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de 

kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie 

van een nieuwe woning waar artikel 4 Wonen-Vlaanderen verplicht beroep te doen op 

de elektronisch beschikbare informatie van de bevoegde overheden zoals daar zijn de 

FOD Financiën. 

 

• Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor 

woonbehoeftige huurders en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot 

instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat huurders. 

 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot wijziging van diverse 

bepalingen betreffende het woonbeleid ,  wordt het inkomensbegrip nog iets 

uitgebreider, specifieker dan de vorige regelgeving omschreven: 
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Artikel 5:  

9° huidige inkomen: de som van de volgende inkomsten, berekend over de 

periode van drie opeenvolgende maanden die aan de toepassing voorafgaat, 

geëxtrapoleerd naar twaalf maanden:   

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare 

inkomsten;  

b) het leefloon;  

c) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;  

d) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of de van 

belasting vrijgestelde beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of 

internationale instelling. 

 

• Beraadslaging nr 08/067 van 4 november 2008 met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens uit de kruispuntbankregisters aan het Vlaams agentschap Wonen-

Vlaanderen met het oog op het verstrekken van tegemoetkomingen inzake wonen en 

huren verleent te machtiging tot toegang tot de kruispuntbankregisters. 

 

• Het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen werd reeds gemachtigd om het 

Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen en om het 

rijksregisternummer te gebruiken voor het vervullen van taken in verband met de 

huisvesting, meer bepaald bij het koninklijk besluit van 20 september 2002 waarbij 

de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid, de afdeling Woonbeleid en de afdelingen 

Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, en Monumenten en Landschappen in Antwerpen, 

Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen van de administratie 

Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden gemachtigd zich toegang te 

verschaffen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke 

personen en het identificatienummer ervan te gebruiken (het betreft in dat koninklijk 

besluit de rechtsvoorgangers van het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen).  

 

VIII. Controle van het (de) doeleinde(n) met het oog op de doorgifte van de 

persoonsgegevens  

 

1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor Wonen-Vlaanderen de toegang vraagt tot de gegevens 

die het voorwerp van de verwerking uitmaken: 

Wonen-Vlaanderen wenst toegang tot de gevraagde gegevens teneinde na te gaan in 

hoeverre de desbetreffende betrokkene(n) aan de inkomensvoorwaarden, vereist  

voor concrete subsidies of voordelen, voldoen.  Dit in het licht van het nu meer 

gedetailleerde “ nieuwe “ inkomensbegrip.  

 

2) Het (de) doeleinde(n) waarvoor de FOD Financiën de gegevens die het voorwerp van 

de verwerking uitmaken, verzameld heeft: 

De oorspronkelijke gegevensverwerking vindt zijn wettelijke basis in de van kracht 

zijnde fiscale wetgeving (WIB 92). 
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Meer bepaald worden de inkomensgegevens verzameld om de bijdrage van de 

rijksinwoners aan de overheid in functie van de noodzakelijke en verleende openbare 

diensten vast te stellen en te innen. 

 

De partijen bevestigen dan ook dat de doeleinden waarvoor de gegevens doorgegeven 

worden, overeenkomstig dit protocol, compatibel zijn met de doeleinden waarvoor de 

gegevens aanvankelijk verzameld werden.  

 

 

IX. Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat  

 

Gegeven 1: Wonen-Vlaanderen stuurt naar FodFin via Magda platform 

 

Gegevenscategorie  Rijksregisternummer van aanvragers huur/renovatie/premie of 

subsidie van de bewoner en van de meerderjarige persoon of 

personen met wie hij samenwoont.  

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde doeleinde 

motiveren 

(proportionaliteit)  

Deze informatie vormt de zoeksleutel die toelaat om het 

inkomen van de betrokken personen op te vragen en is 

noodzakelijk voor de verwezenlijking van de vermelde 

doeleinden. 

Formaat van de 

doorgegeven gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal via webservice 

Gegeven 2 : FodFin stuurt terug via Magda platform 

Gegevenscategorie  Categorie Financiële gegevens:  

Afzonderlijk belastbaar inkomen per rijksregisternummer 

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde doeleinde 

motiveren 

(proportionaliteit)  

Deze gegevens zijn nodig voor de verwezenlijking van de 

vermelde doeleinden. 

Formaat van de 

doorgegeven gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal via webservice 

 

 

 

X. Termijn voor bewaring van de gegevens en verantwoording van de noodzaak van 

die termijn 

 

De gegevens worden 10 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is gebaseerd op art. 68 van het 

Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning 

van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, ook 

Rekendecreet genoemd. Artikel 68 van het Rekendecreet op de verjaringstermijn van het 



10 

 

Burgerlijk Wetboek, die 10 jaar bedraagt (art. 2262bis). Deze termijn begint te lopen na 

afhandeling van het dossier. 

 

XI. Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens 

 

De uitwisseling van en naar Wonen-Vlaanderen zal gebeuren via het MAGDA platform door 

middel van een webservice van het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid 

van Vlaams dienstenintegrator. 

XII. Periodiciteit van de gegevensdoorgifte   

 

De periodiciteit van de gegevensdoorgifte zal permanent zijn. 

 

Deze periodiciteit is gerechtvaardigd door het feit dat er bij het consulteren van een dossier 

steeds opnieuw gecontroleerd zal worden of een begunstigde nog onder de wettelijke 

voorwaarden inzake inkomensgrenzen valt en deze situatie volatiel is. 

 

 

XIII. Ontvangerscategorieën  

 

De toegang tot persoonsgegevens wordt verleend aan de personen die deze gegevens nodig 

hebben voor het uitoefenen van de opdrachten waarmee ze zijn belast.  

De categorieën van personen die toegang hebben tot de gegevens moeten worden benoemd, 

waarbij hun functie bij de verwerking nauwkeurig moet worden beschreven.  

Dossierbeheerders voor Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie, Overkoepelende 

Renovatiepremie, Huursubsidie, Huurpremie.   

De lijst van interne gebruikers per dienst is steeds beschikbaar en actueel en bevat met name 

de dienst, de functie en de reden van toegang. Die gegevens worden vermeld voor alle 

categorieën van interne gebruikers die toegang hebben tot de gevraagde gegevens, en zijn 

steeds beschikbaar op eenvoudig verzoek.  

Bovendien wordt de ontsluiting van deze gegevens slechts toegestaan mits deze lijst ter 

beschikking gesteld wordt van de kruispuntbank Vlaanderen. 

Deze lijst is ter beschikking en zal overgemaakt worden aan de kruispuntbank Vlaanderen. De 

actualisaties zullen eveneens worden doorgegeven.  

 

XIV.  Doorgifte aan derden  

 

De verkregen gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

 

XV.  Verwerker  
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De overheidsinstantie of de private organisatie die de gegevens ontvangt, vergewist zich ervan 

dat de verplichtingen die uit dit protocol voortvloeien, meegedeeld worden aan de eventuele 

verwerkers van de partijen, overeenkomstig artikel 28 van de AVG.  

Wonen-Vlaanderen verbindt zich ertoe de naam van de verwerker(s) mee te delen die toegang 

zal (zullen) hebben tot de in dit protocol bedoelde gegevens.   

Zie Bijlage 1: lijst met verwerkers 

Hetzelfde geldt in geval van verandering van de verwerker(s) die zal gemeld worden middels 

een addendum aan dit protocol.  

 

In geval van problemen met de verwerker(s) verbindt Wonen-Vlaanderen zich ertoe de nodige 

maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de 

wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens in het algemeen en met de AVG in 

het bijzonder. 

XVI. Veiligheid 

 

Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG verbinden de partijen zich ertoe hun 

persoonsgegevens te beschermen tegen elke inbreuk op de beveiliging, hetzij per ongeluk, 

hetzij onrechtmatig, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende gegevens.  

 

Door de ondertekening van dit protocol bevestigt Wonen-Vlaanderen de passende technische 

en organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd te hebben dat de 

ICT-infrastructuren waarmee de bij de verwerking van de persoonsgegevens betrokken 

uitrustingen verbonden zijn, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens 

garanderen. 

 

In geval van een veiligheidsincident verbindt Wonen-Vlaanderen zich ertoe onmiddellijk de 

FOD Financiën te verwittigen volgens de modaliteiten:  

Zonder verwijl zal een mail gestuurd worden naar de DPO van de FOD Financiën.  

 

 

XVII. Wettelijke beperkingen van toepassing op de rechten van de betrokkenen 

 

De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door Wonen-Vlaanderen, naar aanleiding van de 

gegevensdoorgifte bedoeld in dit protocol, maken geenszins het voorwerp uit van wettelijke 

beperkingen die van toepassing zijn op de rechten van de betrokkenen.  De betrokkenen 

beschikken dus ten volle over de rechten die de AVG hen verleent.   

 

De partijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 

uitoefening van de rechten van de betrokkene.   
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XVIII. Vertrouwelijkheid 

 

Wonen-Vlaanderen en de verwerkers garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en 

de resultaten van de verwerking ervan in het kader van dit protocol.  

 

Daaruit volgt dat deze gegevens en de verwerkingsresultaten: 

• enkel gebruikt zullen worden indien nodig en overeenkomstig de in dit protocol 

beschreven doeleinden, 

• niet langer bewaard zullen worden dan de voor de verwerking nodige bewaringsduur,  

• niet verspreid, noch gekopieerd zullen worden. 

 

Wonen-Vlaanderen en alle personen aan wie Wonen-Vlaanderen gegevens meedeelt zijn 

gebonden door het beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die zij krachtens dit 

protocol zouden hebben of kunnen verkrijgen. 

Alle informatie waarvan het personeel van Wonen-Vlaanderen en de verwerkers kennis 

moeten nemen in het kader van dit protocol, alle documenten die aan de partner 

toevertrouwd worden en alle vergaderingen waaraan de partner deelneemt, zijn strikt 

vertrouwelijk.    

Wonen-Vlaanderen verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die 

meegedeeld zal worden of waarvan kennis genomen zal worden krachtens dit protocol, 

geheim te houden, zowel tijdens als na de verwerking.  

Wonen-Vlaanderen staat ervoor garant dat zijn personeel en verwerker(s) die informatie 

vertrouwelijk behandelen en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te 

delen.  Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, zullen 

meegedeeld worden aan het personeel en de verwerker(s) van de partner.   

Wonen-Vlaanderen verbindt zich ertoe de informatie van de  FOD Financiën niet te kopiëren, 

als deze zich op een door de FOD Financiën ter beschikking gestelde drager bevindt, noch 

gebruik te maken van de informatie van de FOD Financiën op eender welke drager, behalve 

voor de uitvoering van de gemachtigde doeleinden en uitsluitend als dat nodig blijkt.   De FOD 

Financiën heeft het recht om op elk moment aan Wonen-Vlaanderen te vragen om alle of een 

gedeelte van de informatiedragers terug te bezorgen waarop Wonen-Vlaanderen de 

informatie van de FOD Financiën heeft opgeslagen. Wonen-Vlaanderen verbindt zich ertoe de 

gevraagde dragers onmiddellijk terug te bezorgen zonder ze te kopiëren. 

 

XIX.  Gebruiksovereenkomsten 

 

Om de goede werking van het systeem te verzekeren, kan de FOD Financiën, indien nodig, 

gebruiksovereenkomsten uitvaardigen, die bij dit protocol bijgevoegd zullen worden.    
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Deze gebruiksovereenkomsten zullen de wijze preciseren waarop de databanken van de FOD 

Financiën geraadpleegd mogen worden of de ICT-infrastructuur gebruikt moet worden 

teneinde eventuele technische problemen, een inadequaat gebruik van de gegevens en/of 

een eventuele overbelasting van het systeem te vermijden.    

 

 

XX. Wijzigingen en evaluatie van het protocol 

 

Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen gewijzigd worden.   

 

Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol 

vastgelegd zal worden.  

 

Indien de partijen het nodig achten, zal dit protocol herzien worden.   

 

XXI.  Technische ondersteuning – Communicatie  

 

Voor de specifieke technische behoeften die voortvloeien uit het voorwerp van dit protocol 

kunnen de partijen de technische ondersteuning regelen via een SLA. 

 

XXII. Geschillen en sancties 

 

In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen 

zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke 

schikking te komen.  

 

Wonen-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de schade die de FOD Financiën zou lijden als de 

partner zelf, de verwerker of de personeelsleden van de partner de verplichtingen in het kader 

van dit protocol niet zouden naleven.   

 

De FOD Financiën mag, indien hij dat verantwoord acht, de doorgifte van de in dit protocol 

bedoelde gegevens opschorten.  

 

Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende 

bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van de plaats van de 

maatschappelijke zetel van de overheidsinstantie die de in dit protocol bedoelde gegevens 

doorgestuurd heeft, bevoegd om het geschil te beslechten.  

 

De FOD Financiën heeft het recht om Wonen-Vlaanderen gerechtelijk te vervolgen en de 

betaling te eisen van vergoedingen die de geleden schade naar aanleiding van een foute 

uitvoering of de niet-uitvoering van dit protocol dekken. 

 

XXIII. Opzegging 

 

Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van 

12 maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven.  

 



14 

 

 

XXIV. Duur van het protocol en inwerkingtreding 

 

Dit protocol heeft uitwerking en treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt 

gesloten voor onbepaalde duur. 

Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op ... 

 

Voor de FOD Financiën  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vertegenwoordiger, 

Hans D’Hondt, 

Voorzitter van het Directiecomité   

  Voor  Wonen-Vlaanderen  

 

 

22/06/2020

X Helmer Rooze

Helmer Rooze

Ondertekend door: Helmer Rooze (Authentication)  
 

 De vertegenwoordiger, 

             Helmer Rooze,  

             administrateur-generaal  
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Bijlage 1: lijst met verwerkers. 

 

1. Vlaamse dienstenintegrator  

het charter “De verwerking van persoonsgegevens door het agentschap Informatie 

Vlaanderen in zijn hoedanigheid van Vlaamse dienstenintegrator (VDI) – 

verwerkingscharter” is gepubliceerd. 

https://overheid.vlaanderen.be/IV-OverOns-Gegevensuitwisseling#de-vlaamse-

dienstenintegrator-vdi 

Het verwerkingscharter moet niet ondertekend worden, gezien het een eenzijdige 

rechtshandeling is die enkel AIV bindt. 

2. VMSW,  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen,  

Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel  

Voor Hosting servers en patching Windows-servers, databases met periodiek en incidenteel 

onderhoud inclusief patching, backup’s, DNS, technische monitoring van de servers, toegang 

verzekeren voor Wonen-Vlaanderen via o.a. SSL VPN 

 

 

 

 



       / Advies DPO 

www.wonenvlaanderen.be 

 

Ondergetekende is aangesteld als "functionaris voor gegevensbescherming en 
informatieveiligheidsbeleid" bij Wonen-Vlaanderen en als zodanig ook geregistreerd bij de 
Gegevensbeschermingautoriteit en de Vlaamse ToezichtsCommissie.  
 
Document : protocol link 

1 ANALYSE  

# Vereiste Ref. Protocol Opmerking 

1 de identificatie van de 
verwerkingsverantwoordelijken 

Uiteenzetting par. VI 
pagina 6. 

De mededelende partij en de 
ontvangende partij worden 
aangeduid. Beide partijen zijn 
aangeduid als  
verwerkingsverantwoordelijken.  

2 de wettelijke basis van zowel 
de mededeling als de 
inzameling van de gegevens 

Onder par VII: en Par 
VIII: Rechtmatigheid. 

Noodzakelijk om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  
De wettelijke grondslagen voor 
beide zijn zeer duidelijk 
aangegeven.  
 

3 de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens worden 
medegedeeld 

Uiteenzetting par. VIII:  
 
Het nieuwe 
inkomensbegrip nodig 
voor controle 
inkomensvoorwaarden 
vereist voor concrete 
subsidies of voordelen 

Duidelijk doeleinde. Verder 
worden de gehanteerde 
begrippen zeer duidelijk 
gedefinieerd aan de hand van 
de regelgeving.   

4 de categorieën en omvang van 
de medegedeelde 
persoonsgegevens conform het 
proportionaliteitsbeginsel 

Onder par IX: 
categorieën van 
gegevens die worden 
doorgegeven en hun 
formaat  

De betrokkenen zijn 
geïdentificeerd:  
Aanvragers premie of subsidie 
met inwonende meerderjarige 
personen.  
De categorieën 
persoonsgegevens zijn 
aangegeven en gemotiveerd.  

PROTOCOL FODFIN NAAR WONEN VLAANDEREN  
ADVIES DPO WONEN-VLAANDEREN 

../../Machtigingen%20en%20protocollen/2019-Protocol-FODFIN_WVL%20finaal.docx
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5 de categorieën van ontvangers 
en derden die mogelijks de 
gegevens eveneens verkrijgen 
 

Onder par. XIV: Geen 
verdere ontvangers. 

Geen verdere ontvangers 

6 de beveiligingsmaatregelen van 
de mededeling, rekening 
houdend met de stand van de 
techniek, de uitvoeringskosten, 
alsook met de aard, de omvang, 
de context en de 
verwerkingsdoeleinden en de 
qua waarschijnlijkheid en ernst 
uiteenlopende risico’s voor de 
rechten en vrijheden van 
personen 

Par IX: 
Par XVI:  
beveiligingsmaatregelen  
 
Art 7: Kwaliteit van 
persoonsgevens 
 

- De  gegevens  worden 

ontsloten naar Wonen-

Vlaanderen op basis van een 

online bevraging via 

webservice van het 

MAGDAplatform; 

- Voor  de beveiliging van de 

overdracht van de gegevens 

wordt  verwezen naar de 

Vlaamse Dienstenintegrator;  

- De werking met het MAGDA 

platform (als Vlaams 

dienstenintegrator) werd 

reeds goedgekeurd door de 

VTC; 

- Wonen-Vlaanderen heeft een 

veiligheidsbeleid, DPO en 

Veiligheidsconsulent en een 

veiligheidsplan.  

7 de periodiciteit van de 
mededeling 

Permanent OK 

8 de duur van de mededeling Zolang de wetgeving 
blijft gelden 

OK 

9 de sancties in geval van niet-
naleving van het protocol 

Sancties: beëindiging  OK 

10 de beschrijving van de precieze 
doeleinden waarvoor de 
gegevens oorspronkelijk 
werden ingezameld door de 
instantie die beheerder is van 
de gevraagde gegevens 

Doelbinding Fiscale wetgeving (WIB 92)  

11 ingeval van latere verwerking 
van de ingezamelde gegevens, 
vermelding van de 
verenigbaarheidsanalyse van de 
doeleinden van deze 
verwerking met het doeleinde 
waarvoor de gegevens 
aanvankelijk zijn verzameld 
overeenkomstig artikel 6, lid 4, 
van de algemene verordening 

Doelbinding Het doeleinde van de verdere 
verwerking van deze 
persoonsgegevens door Wonen-
Vlaanderen (om na te gaan of 
aanvrager voldoet aan 
inkomensvereiste voor subsidies 
of premies) is verenigbaar met 
de doeleinden waarvoor FOD 
financiën de gegevens 
oorspronkelijk heeft verzameld, 
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gegevensbescherming om te vermijden dat de burger 
zelf attesten moet opsturen en 
is conform het decreet van 18 
juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer 

12 afspraken omtrent de garantie 
van de kwaliteit van de 
gegevens en in voorkomend 
geval de eerbiediging van het 
wettelijk kader dat de toegang 
tot de authentieke 
gegevensbron regelt 

Juistheid OK, geregeld via MAGDA 
toegang.  

13 specifieke maatregelen die de 
gegevensmededeling 
omkaderen zoals de keuze van 
het formaat van de mededeling, 
de logging van de toegangen 
zodat men kan controleren wie 
wanneer toegang had tot 
welke gegevens en waarom en 
de invoering van een 
verwijzingsrepertorium in het 
geval van een automatische 
mededeling van de wijzigingen 
aan de gegevens 

Via webservice in het 
Magda Platform 

Deze punten zijn voorzien in 
het MAGDA platform,  

 

2 CONCLUSIE  

Ik adviseer POSITIEF als DPO voor het afsluiten van dit protocol.  
Het protocol bevat de meeste vereiste elementen, er wordt zeer duidelijk aangetoond dat aan de 
principes van de AVG werd voldaan. 
 
 
Brussel, 16 maart 2020  
 

  
 
 
 
 
 

16/03/2020

X

Ondertekend door: Anna Kerkhofs (Authentication)
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Advies van de functionaris voor gegevensbescherming op datum van 10 april 2020 

 

Betreft: Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Agentschap Wonen-Vlaanderen 

in het kader van de uitwisseling van inkomensgegevens in het kader van de controle op de wettelijke 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen 

 

 

Referentie: EB2019-471 

 

1. Doel van de aanvraag 

De aanvraag betreft het sluiten van een begeleidend protocol voor de gegevensverwerking 

tussen de FOD Financiën en Wonen-Vlaanderen dat als doel heeft gegevens uit te wisselen 

met het oog op  het nagaan in hoeverre de desbetreffende betrokkene(n) aan de 

inkomensvoorwaarden, vereist  voor concrete subsidies of voordelen, voldoen.  Dit in het 

licht van het nu meer gedetailleerde “ nieuwe “ inkomensbegrip.  

 

 

2. Doeleinden van de gegevensverwerking 

Overeenkomstig artikel 5, 1., b) van de AVG1 wordt de verwerking van persoonsgegevens enkel 

toegestaan voor “welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden”. 

Dit begeleidend protocol voorziet in de verwerking van persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: 

Art. 6 1, C AVG.  

3. Rechtmatigheid  

Op basis van artikel 5, 1., a) van de AVG moet de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn. 

De beoogde verwerking is rechtmatig omdat deze noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, 1, c) AVG), namelijk: 

                                                
1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
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Het recht op wonen zoals bepaald in artikel 3 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 

Wooncode. 

 

4. Proportionaliteit (minimale gegevensverwerking) 

Overeenkomstig artikel 5, 1., c) van de AVG moeten de persoonsgegevens “toereikend, ter zake 

dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt”. 

De opgevraagde gegevens zijn noodzakelijk om invulling te geven aan het nieuwe inkomensbegrip. Het 

blijkt uit het protocol dat deze gegevens toereikend zijn om het inkomen te bepalen. De opvraging is niet 

overmatig gezien het feit dat men enkel de gegevens wilt verkrijgen die absoluut noodzakelijk zijn voor de 

inkomensbepaling.  

5. Bewaartermijn van de gegevens 

Overeenkomstig artikel 5, 1., e) van de AVG mogen persoonsgegevens “niet langer bewaard worden 

dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt”. 

De gegevens worden 10 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is gebaseerd op art. 68 van het Decreet 

van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies 

en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, ook Rekendecreet 

genoemd. Artikel 68 van het Rekendecreet op de verjaringstermijn van het Burgerlijk Wetboek, die 

10 jaar bedraagt (art. 2262bis). Deze termijn begint te lopen na afhandeling van het dossier. 

6. Verantwoordelijkheid  

In de zin van de AVG2 zijn de FOD Financiën en Wonen-Vlaanderen in het kader van de doorgifte van 

persoonsgegevens waarop dit protocol betrekking heeft, gekwalificeerd als afzonderlijke 

verantwoordelijken voor de verwerking, dit wil zeggen dat zij respectievelijk het doel van en de 

middelen voor de verwerking van deze gegevens bepalen. 

7. Veiligheidsmaatregelen 

Overeenkomstig artikel 5, 1., f) van de AVG en artikel 32 van de AVG moeten de 

verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische 

maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

De volgende technische en organisatorische maatregelen worden voorzien: 

De uitwisseling van en naar Wonen-Vlaanderen zal gebeuren via het MAGDA platform door middel 

van een web-service van het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid van Vlaams 

dienstenintegrator. 

Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG verbinden de partijen zich ertoe hun 

persoonsgegevens te beschermen tegen elke inbreuk op de beveiliging, hetzij per ongeluk, hetzij 

                                                
2 Artikel 4, 7) AVG 
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onrechtmatig, dat leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking 

van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende gegevens.  

Door de ondertekening van dit protocol bevestigt Wonen-Vlaanderen de passende  technische en 

organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd te hebben dat de ICT-

infrastructuren waarmee de bij de verwerking van de persoonsgegevens betrokken uitrustingen 

verbonden zijn, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens garanderen. 

In geval van een veiligheidsincident verbindt Wonen-Vlaanderen zich ertoe onmiddellijk de FOD 

Financiën te verwittigen volgens de volgende modaliteiten: 

Zonder verwijl zal een mail gestuurd worden naar de DPO van de FOD Financiën.   

 

8. Rechten van de betrokkenen 

Overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17, 18, 21 en 22 van de AVG hebben de betrokkenen een aantal 

rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. 

Wonen-Vlaanderen verbindt zich ertoe de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de 

uitoefening van de rechten van de betrokken personen. 

9. Advies 

Om deze redenen brengt de functionaris voor gegevensbescherming een gunstig advies uit over 

het ontwerp begeleidend protocol voor de gegevensverwerking tussen de FOD Financiën en 

Wonen-Vlaanderen in het kader van de uitwisseling van inkomensgegevens in het kader van de 

controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen 

 

 

 

 

 

Frédérique Malherbe 

Functionaris voor gegevensbescherming 


